Promocja w Dixi-Car
Asymetryczny pilot parkowania D2
firmy STEELMATE AUTOMOTIVE
(dostawca dla sieci dealerskich)

teraz tylko: 949 zł
brutto (z montażem)
Zestawienie cech:
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Profesjonalne
miejsce
instalacji
wyświetlacza, przez co wygląda jak
zamontowany fabrycznie.
Zastosowanie
także
do
auta
z
zewnętrznym
kołem
zapasowym
i
posiadające hak holowniczy.
Małe czujki nie szpecą zderzaka, można je
lakierować pod kolor zderzaka.
System samo diagnozy w przypadku awarii
czujki informacja dla kierowcy, która jest
uszkodzona. Kierowca świadomy problemu
uzyskuje
informacje
z
pozostałych
sprawnych czujek.
Intuicyjne wskazania wyświetlacza - pomarańczowe podświetlenie parkujemy,
czerwone - STOP.
Ergonomiczny wyświetlacz - nie męczy wzroku kierowcy.
Pobór mocy < 2,5 W
Zasięg 0,1 - 2,5 m; brzęczyk działa w zakresie 0,1 - 1,5 m. Opcja przesunięcia punktu
"zero" o 20 cm
Regulacja głośności i tonu buzzera
Wodoodporne złącza

W komplecie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wyświetlacz (na foto obok)
4 szt. sensorów
moduł sterowania
buzzer
okablowanie
otwornica, koszyki i taśma 3M montażowe do sensorów
akcesoria montażowe
instrukcja obsługi
montaż w serwisie Dixi-Car

Czujniki posługują się najbardziej zaawansowaną technologią asymetrycznej ultradźwiękowej detekcji
obiektów. Dzięki silniejszemu sygnałowi środkowych czujników, kierowca nie jest wprowadzany w błąd
podczas skręcania samochodem. Zewnętrzne czujki nie rozpraszają uwagi informacją o przeszkodach
zbyt odległych od auta. Czujnik informuje jedynie o faktycznym zagrożeniu, przeszkodzie. Małe
rozmiary czujników oraz możliwość lakierowania ich w dowolnym kolorze pozwalają na dopasowanie
ich do każdego pojazdu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na terenie UE obowiązuje wymóg posiadania badań
homologacyjnych. KAŻDY Czujnik Parkowania D2 posiada oznaczenie homologacyjne "e" przez co nie
powodują one zakłóceń pracy innych urządzeń pracujących w samochodzie, np. komputera silnika,
sterownika Air-Bag, ABS - tzn. spełniają wymagania kompatybilności elektromagnetycznej - pilot
parkowania nie będzie negatywnie wpływał na elektronikę samochodu.

Umów się na montaż:




serwis Dixi-Car Raszyn, tel. 22 716 30 20
serwis Dixi-Car Radom, tel. 48 360 98 26
lub przez formularz na https://dixi-car.pl/przeglad.htm.

